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Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad 
donderdag 14 november 2013 
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Aerts L. - Burgemeester-Voorzitter 
De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck W., Torfs L., Matheeussen J. - Schepenen 
Meeusen V., Nicolaï L., Van Akeleyen C., Van Assche P., Vochten M., Slegers J., Van De Mierop B., 
Bresseleers M., Van Looveren K., Peeters E., Michiels M., Deckers S., Matthé R., Van Tichelt I., 
Bellens B., Van Riel B., De Groof E., de Hoog K., Vandekeere T., Smouts L. - Raadsleden 
Van Dyck A. - Voorzitter OCMW 
Wouters J. - Secretaris 
Verontschuldigd : 
Geysen K., Vandeneijnde S. - Raadsleden 
 
19 Retributiereglement op standplaatsen openbaar domein 
 Gelet op de begrotingsnoodwendigheden van de gemeente; 

 
Gelet op het voorstel van het college van burgemeester en schepenen om 
voor het ter beschikking stellen van standplaatsen op het openbaar domein 
opnieuw een retributie te vorderen. 
 
Gelet op het positief advies van de FOD Economie d.d. 28 oktober 2013; 
 
Overwegende dat de kosten voor organisatie van de wekelijkse markten 
hoger liggen dan deze voor de inrichting van kermissen, circussen en 
terrassen, 
 
Gelet op de bespreking in de gemeenteraad waarbij een gepaste toelichting 
wordt verstrekt door burgemeester L. Aerts. Hij stelt dat de verhoging 
doorgevoerd is op verzoek van de marktcommissie in ruil voor promotie van 
de markten. De kostprijs voor het gebruik van de elektriciteit wordt 
toegevoegd. Dit gebeurde vroeger reeds, maar hiervoor was geen juridische 
basis. 
 
Gelet op het gemeentedecreet; 
 
BESLUIT: Aerts L., De Veuster D., Kenis K., Schrijvers P., Van Puymbroeck 
W., Torfs L., Matheeussen J., Meeusen V., Nicolaï L., Van Akeleyen C., Van 
Assche P., Vochten M., Bresseleers M., Van Looveren K., De Groof E., de 
Hoog K., Vandekeere T., Smouts L.:  18 stemmen voor 
Slegers J., Van De Mierop B., Peeters E., Michiels M., Deckers S., Matthé R., 
Van Tichelt I., Bellens B., Van Riel B.:  9 stemmen tegen 
 
Art. 1: Met ingang van 1 januari 2014 en voor een termijn eindigend op 31 
december 2019, wordt een retributie gevestigd op toevallige en vaste 
standplaatsen ingenomen door handels-en beroepsinrichtingen op de 
gemeentelijke pleinen en openbare wegen alsmede op het verbruik van 
elektriciteit via de verdeelkasten. De retributie is verschuldigd door degene die 
gebruik maakt van de dienstverlening. 
 
Art. 2: De retributie voor de openbare markten wordt vastgesteld op 0,55 EUR 
per m² bezette oppervlakte. 
Voor de wekelijkse openbare markten wordt een korting van 10% toegestaan 
indien betaald wordt per kwartaal en een bijkomende korting van 10% voor 
betalingen per jaar. 



 
 
 
 
 
Art. 3: De retributie voor de kermissen, circussen en terrassen op het 
openbaar domein wordt vastgesteld op 0,40 EUR of 0,50 EUR per m² bezette 
oppervlakte per dag al naargelang de oppervlakte minder of gelijk is aan 50m² 
of meer met een maximum van 600 euro op jaarbasis per standplaats. 
Onderhavige retributie moet jaarlijks vóór de inname van de vaste standplaats 
betaald worden  
 
Art. 4: De retributie voor het verbruik van elektriciteit via de verdeelkasten op 
de openbare markten wordt bepaald op 1,25 euro per aansluiting per 
begonnen marktdag. Op voorafgaandelijke betalingen van elektriciteit op 
jaarbasis wordt een korting van 10% toegestaan. 
 
Art. 5: De retributie voor het verbruik van elektriciteit via de verdeelkasten 
door kermissen en circussen wordt als volgt vastgesteld: 
Woonwagen 20 A / 2-polig   : 10 EUR 
Attractie 20 A / 2-polig          : 20 EUR 
Attractie 32 A / 2-polig          : 40 EUR 
Attractie 32 A / 3-polig          : 80 EUR 
Attractie 63 A / 3-polig          : 120 EUR 
Deze tarieven gelden voor de ganse duur van de kermis/circus. 
 
Art. 6: De uitbater van de inrichting moet voor het opstellen van de inrichting 
bij het gemeentebestuur de aard van de inrichting, de ligging, de bezette 
oppervlakte en de duur van de opstelling aangeven. 
 
Art.7: Het bedrag van de retributie zal betaald worden bij de financieel 
beheerder of de gemeentelijke aangestelde  vóór de inname van de vaste 
standplaats. Bij gebreke aan betaling wordt de inning ervan burgerrechtelijk 
gevorderd. 
 
Art. 8: Deze beslissing zal ter advies worden overgemaakt aan de FOD 
Economie en aan het provinciebestuur Antwerpen. 
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